
 

 

 

 

 

Kerkdienst zondag 15 mei 2022 

 

Voorgangers : Dr. Tjaard Barnard  

Organist : Jos van der Kooy  

Sopraan : Nanette Mans 

 

Thema: Houd moed! 

 

 

Orgelspel voorafgaand aan de dienst 

Passacaglia in d moll BuxWV 161, D. Buxtehude 

 

(Voor wie voor de dienst met elkaar wil praten: er staat koffie en thee gereed in de 

kerkenraadskamer!) 

 

Welkom en aansteken van de kaars door kerkenraadslid 

 

Muziek: Singet dem Herrn SWV  342, Heinrich Schütz 

 

Aanvangslied (staande): Psalm 98: 1 gemeente, 2 sopraan, 3 gemeente, 4 sopraan 

Votum en groet 

Onze hulp is in de naam van de Heer 

Die hemel en aarde gemaakt heeft. 

Die trouw houdt tot in eeuwigheid. 

En die niet loslaat het werk van zijn handen. 
 

Genade zij u en vrede 

Van God onze Vader 

En van Jezus Christus, de Heer. 

Amen. 

 

Antwoordlied  

(Gemeente gaat zitten) 

 

Inleidende Bijbellezing: Psalm 4 

41Een lied van David. Voor de zangleider. Bij dit lied wordt op een harp gespeeld. 
2Goede God, 

als ik om hulp roep, 

geef mij dan antwoord. 



2 

U beschermt mij altijd als ik het moeilijk heb. 

Wees ook nu goed voor mij, 

en luister naar mijn gebed! 
3Rijke en machtige mensen, 

hoe lang nog lachen jullie mij uit? 

Hoe lang nog blijven jullie mij bedriegen 

en liegen jullie over mij? 
4Dit moeten jullie weten: 

de Heer is goed voor trouwe mensen, 

hij luistert als ze om hulp roepen. 
5Rijke en machtige mensen, 

heb eerbied voor de Heer. 

Doe geen kwaad meer, 

denk na over je fouten, 

wees rustig en zwijg. 
6Breng offers volgens zijn regels, 

en vertrouw op hem. 
7Rijke en machtige mensen, 

jullie zeggen: 

‘Voor ons geluk hebben we God niet nodig.’ 

Maar ik weet: 

Alleen de Heer geeft geluk en vrede! 
8Door hem ben ik gelukkig, 

gelukkiger dan die mensen met al hun rijkdom. 
9Heer, u laat mij veilig wonen. 

Ik hoef niet bang te zijn, 

ik kan rustig slapen. 

 

Gebed 

Eeuwige God, 

Week in week uit komen we samen als uw gemeente. 

We hebben het nodig, om onszelf bij de les te houden. 

We hebben het nodig, om elkaar bij de les te houden. 

We hebben het nodig, om elkaar te ontmoeten. 
 

In onze ontmoeting met onze medemensen groeien we.  

In onze medemensen ontmoeten we u, die ons geschapen hebt. 

U die ons telkens opnieuw oproept om op te staan en op zoek te gaan naar het goede. 

U die van generatie op generatie mensen hebt geïnspireerd tot het goede, gedragen als het 

moeilijk was en bemoedigd hebt door heel het leven heen. 
 

Wil dan ook ons vasthouden, als we het soms niet meer zien zitten. 

Wil ons sterken, door alles heen. 
 

Blijf zo met ons, o God, want zonder u kunnen we niet. 

Amen. 
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Liedboek 836: 1, 3 (sopraan), 4 (sopraan) en 5 

 

Bijbellezing Johannes 16: 1-4 en 31-33 

Jezus zei tegen zijn leerlingen: ‘Ik vertel jullie deze dingen nu, zodat jullie straks je geloof niet 

verliezen. 2Want jullie zullen het moeilijk krijgen. Mensen zullen jullie verbieden om in de 

synagoge te komen. En ze zullen zelfs proberen om jullie te doden. Ze denken dat ze God 

daarmee dienen. 3Dat komt doordat ze de Vader en mij niet kennen. 
4Ik vertel jullie deze dingen nu al. Binnenkort zal het allemaal gaan gebeuren. Dan zullen jullie 

aan mijn woorden terugdenken. 
 

31Jezus zei: ‘Nu geloven jullie het? 32Luister, het moment is bijna gekomen dat jullie alle kanten 

op gejaagd zullen worden. Jullie zullen mij in de steek laten. Maar ik zal niet alleen zijn, want 

mijn Vader is bij me. 
33Ik heb jullie al deze dingen nu al verteld. Want jullie horen bij mij, en daarom zal ik jullie mijn 

vrede geven. Jullie zullen het in deze wereld heel moeilijk krijgen. Maar houd moed! Ik heb het 

kwaad van deze wereld overwonnen.’ 

 

Liedboek 871 Jezus zal heersen waar de zon 

 

Preek 

Vandaag, beste mensen, is het de vijfde zondag van de paastijd. U weet, dat sinds eeuwen her 

een kerkelijk jaar is vastgesteld door theologen. Dat loopt van Advent tot Advent, van feest tot 

feest. U ziet op de tafel het voorhangsel of antependium dat de kleur van een bepaalde periode 

aangeeft. Als het goed is, hangt er nu het witte kleed. Het kleed van de feestdagen. Het kleed 

van Pasen. 
 

Zeven weken lang is het paastijd. Zeven weken lang om stil te staan bij wat het betekent, dat 

Jezus in de dood niet kon blijven. Dat het voor zijn leerlingen was alsof hij opnieuw leefde. 

Zeven weken lang feest. Vandaar ook dat we vandaag allerlei feestelijke liederen hebben 

gehoord en zullen horen van onze sopraan. Juichende liederen. Zingt voor de Heer een nieuw 

gezang. I Know that my Redeemer liveth. 
 

De Evangelielezing van vanmorgen is er eentje die traditioneel gelezen wordt op deze zondag, 

midden in de Paastijd. Het is een tekst die te denken geeft bij alle vrolijkheid en uitbundigheid 

van Pasen. Want laten we eerlijk zijn: wat betekent dat, dat het nu zeven weken Pasen is? Wat 

betekent het, dat elke zondag de dag van de opstanding is die gevierd kan worden. Wat betekent 

het om Pasen te vieren, als er zo weinig in de wereld is, dat aanleiding geeft voor feestgezang 

en halleluja-geroep. 
 

Ik raak hiermee aan een vraag die al heel lang door christenen aan zichzelf wordt gesteld en 

door critici van het christendom aan christenen. Als je nu zegt, dat 2000 jaar geleden de Messias 

is gekomen. Als je nu gelooft, dat die Messias de dood heeft overwonnen met Pasen. Als je nu 

juichend roept: de Heer is waarlijk opgestaan!, waarom merken we er dan zo weinig van? 
 

Als de dood overwonnen is, waarom is er dan nog zoveel ellende in de wereld. Waarom gaat 

dat allemaal maar door. Ik hoef u niet te vertellen wat u allemaal in de krant kunt lezen. Over 

de oorlog in Oekraïne met alle verdriet en ellende die dat daar geeft voor alle strijdende partijen. 
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Over hoe het altijd en overal oorlog is in deze wereld, waarin mensen elkaar naar het leven 

staan. Waar mensen elkaar het licht in de ogen niet gunnen. Rutger Bregman mag dan wel 

zeggen: de meeste mensen deugen, en ik denk dat dat boek bij ons zo populair is, omdat we het 

hem graag nazeggen, maar in de praktijk wil het nog wel eens tegenvallen. 
 

Tweeduizend jaar roepen critici van het christendom: een mooie boodschap, maar kijk eens om 

je heen. Als er een God bestaat, dan maakt die dat toch niet allemaal waar. Dan zou het toch 

een stukje beter kunnen? 

Dat deze vragen van de critici niet nieuw zijn, dat mag blijken uit de Bijbelteksten die we 

vanmorgen hebben gelezen. En de psalmist en de evangelist zijn sociale realisten. Ze weten 

heel goed wat er in de wereld te koop is. Zij begrijpen dat niet alles pais en vree is. Zij zien 

ellende en strijd. Zij spreken over vervolging en onderdrukking. Zij bieden geen goedkope 

antwoorden. Ze ontkennen de ellende niet en ze zingen ook niet: ‘stil maar, wacht maar, alles 

wordt nieuw’. 
 

Nee, ze proberen twee werkelijkheden aan elkaar te koppelen, die zich amper laten verbinden. 

Ze ontkennen de ellende niet, ze blijven bemoedigen en ze proberen alles in een nieuw licht te 

plaatsen. Een licht dat ook voor ons kan schijnen, als we durven ons te laten bemoedigen. Als 

we de ellende onderkennen, dus niet ontkennen, en het beest rechtstreeks in het gezicht kunnen 

kijken. 
 

De psalmist spreekt over de strijd van de arme en machteloze mens die vermorzeld wordt door 

de rijke en machtige. Het is van alle tijden. Hoe actueel is deze psalm als je voor de arme de 

slachtoffers van de kindertoeslagaffaire invult. Er is werkelijk niets nieuws onder de zon. De 

wereld zit vol met groepen mensen die niet werkelijk gezien worden. Zoals gezegd leest u uw 

krant ook, dus dat hoef ik niet te herhalen. En laten we eerlijk zijn: over het algemeen zitten 

velen van ons stelselmatig aan de goede kant van het spectrum. Als al die zeven vinkjes van 

Joris Luyendijk hier zouden rondvliegen, zou het een vrolijke boel worden. Tegelijkertijd zullen 

velen van ons best de onmacht ervaren hebben, dat ze ook weleens aan de andere kant van de 

streep stonden. Ook ons overkwam onrecht, als we uit onze baan werden geduwd. Als we niet 

begrepen werden, als we vermorzeld raakten tussen machten die groter waren, dan we 

aankonden. Gezegend ben je, als je daar nooit mee te maken hebt gehad, maar ik denk dat 

slechts weinigen het niet herkennen. 
 

De psalmist heeft twee boodschappen in zijn woorden. Het is een waarschuwing aan de 

onderdrukkers. Doe het eens anders. Zie je medemens eens staan. Probeer te veranderen. Laat 

de ander tot zijn recht komen. Want God die rechtvaardig is, ziet je. Vertrouw eens op God, 

daar kom je verder mee, dan met je eigen arrogantie. Het lijkt wel alsof je alles in handen hebt, 

alsof succes een keuze is, maar weet dat dat niet zo is. Dat de momenten komen, waarop je 

moet loslaten. Waar anderen het overnemen. Waar het paleis dat je voor jezelf hebt gebouwd, 

op drijfzand blijkt te staan. Hou dat in de gaten. 
 

Ik moet altijd nog denken aan de wijze woorden die een van mijn leermeesters uitsprak bij het 

eerste college dat we van hem kregen. Hij zei: ‘jullie volgen een hoge opleiding, jullie zullen 

ongetwijfeld veel gaan bereiken in de wereld. Jullie zullen snel stijgen op de maatschappelijke 

ladder, maar let ook goed op de mensen die je op die klimtocht inhaalt. Vergeet ze niet. Wees 
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niet arrogant. Want er komt onherroepelijk een moment waarop je weer naar beneden zult 

moeten. En dan kom je ze weer tegen.’ 
 

Zoiets zei de Psalmist al 2500 jaar geleden. Vertrouw niet op jezelf. Maar bouw op God. Met 

Hem kom je verder. 
 

Dat is gelijk ook de tweede boodschap van de dichter toen. Vertrouw op God. De Heer geeft 

geluk en vrede. Niet de macht en het geld, maar de Heer. Wie in vrede leeft met zichzelf en met 

zijn of haar God, die kan gerust slapen. Wat er ook gebeurt. Dan ben je pas werkelijk gelukkig. 
 

Nu ben ik de eerste om te zeggen, dat dit allemaal wel heel gemakkelijk klinkt. Het is ook te 

gemakkelijk, te kort door de bocht. Alsof je geloof je immuun maakt tegen alle ellende die je 

in je leven kunt overkomen. Dat is gewoon niet waar. De meeste gelovigen hebben niet direct 

wat aan hun geloof als hun ellende overkomt. Het is voor hen, voor ons, net zo beroerd als voor 

ieder ander. Het ongeluk stelt net ons zulke grote vragen, als aan ieder ander. Er zijn ook voor 

ons geen gemakkelijke antwoorden. 
 

Maar wat ik vaak wel zie, is dat gelovigen, na verloop van tijd, nadat ze een tijd gevochten en 

gestreden hebben met wat er gebeurde, de dingen toch een plek konden geven. Dat door alle 

ellende heen de ervaring doorbrak, dat er een deur dichtgeslagen was, maar dat er toch een klein 

venstertje openging. Dat er licht was, in een duistere situatie. Dat er, door alles heen, ergens 

vrede in het hart was. 
 

Ook de schrijver van het Johannesevangelie begrijpt hoe de wereld in elkaar zit. Ook bij hem 

is het allemaal niet direct pais en vree voor alle gelovigen die met Jezus verbonden zijn. Hij laat 

Jezus zijn leerlingen bemoedigend toespreken. Hoe hoogverheven dit evangelie ook is. Hoe 

mystiek er ook gesproken wordt over de verbinding tussen God en Jezus en tussen Jezus en zijn 

mensen. Jezus vertelt, dat ook zijn leerlingen rekening moeten houden met ellende.  

Ze zullen vervolgd worden. Er zullen mensen tegen hen opstaan. Het zal niet meevallen. 

Johannes kon dat makkelijk schrijven, want hij nam de pen ter hand toen Jezus al zestig jaar 

dood was. En het was allemaal al gebeurd: de christenen werden verdreven uit de synagoge en 

ze werden vervolgd! 

Geen hemelhoog halleluja-gezang, Maar puur realisme: jullie zullen het moeilijk krijgen! 
 

Het is alsof de psalmist en de evangelist het leven gewoon goed kennen. Zo is het aardse leven 

nu eenmaal. Niet alleen God roemen en prijzen en denken dat alles goed komt. Maar weten van 

de sombere kanten van het menselijke bestaan. Van de ellende waar iedereen doorheen moet. 

Van het kwaad dat er, ondanks alle goede pogingen en voornemens van de mensen, gewoon is. 

Daar helpt geen moedertje-lief en zelfs geen geloof aan. Het is er. 
 

De boodschap is steeds dezelfde: ‘houd moed’. En Jezus zegt het sterker: ‘ik heb de wereld 

overwonnen’. 
 

Maar het is geen overwinning met groots wapengekletter. Het is een overwinning in stilte. Het 

is een overwinning, die de vijand niet verslaat, maar de vijand ruimte en tijd biedt om tot betere 

inzichten te komen. Het is een liefde die niet met de vuist op tafel slaat, maar overwint, door 

steeds aan te dringen, door steeds meer in de harten te verschijnen. 
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Het is een boodschap, een werkelijkheid, die nu al aanwezig is, in de harten van wie geloven. 

Het is het reeds nu van Gods Koninkrijk, Gods werkelijkheid, in de harten van wie het maar 

aandurven, om daar ondanks alles toch al in te geloven. 
 

Als wij hier de prachtigste lofliederen horen zingen door onze sopraan, als we grote woorden 

in de mond nemen, die op eerste gezicht de werkelijkheid lijken te overschreeuwen, scheppen 

we een andere werkelijkheid, die ons in tweede instantie zeker zal bemoedigen. 
 

Alles wat wie hier in deze kerk doen, is niets anders, dan een oefening in anders kijken. In op 

zoek gaan naar een werkelijkheid die in eerste instantie onwaarschijnlijk lijkt. Maar het is er 

eentje, die in tweede instantie onze harten al overwonnen heeft. Als wij elkaar toezingen, doen 

we niets anders dan elkaar toewensen: ‘Houd moed’. 
 

En met elkaar weten we dan dat het, ondanks alles toch waar is. 
 

Hij heeft het kwaad in de wereld overwonnen! Dat is Pasen. Zeven weken lang en eigenlijk 

altijd, als we het maar aandurven. 

Amen. 

 

Muziek: I know that my redeemer liveth, uit The Messiah G.F. Händel 

 

Gebeden, afgesloten met het gezamenlijk gebeden ‘Onze Vader’ 

Eeuwige God, 

Als we hier in uw huis zijn, als we stil worden voor God, zien we de gezichten van onze medemensen 

voor ons. In hun aangezicht herkennen we u. Daarom willen we u bidden en denken we aan wie ons lief 

zijn. 

We zien mensen onder ons die ziek zijn. Die het daarmee moeilijk hebben. Die moeten vrezen voor hun 

leven. Die weten dat ze het over kortere of langere tijden zullen verliezen. We denken aan mensen die 

zichzelf aan het verliezen zijn, wier geheugen hen in de steek laat. Mensen voor wie de wereld vreemd 

wordt. Laat hen voor ons niet vreemd worden. Help ons, dat wij hen vasthouden. 
 

We kijken in de gezichten van de slachtoffers van de oorlog. We zien vluchtelingen. We zien mensen in 

wanhoop. We zien soldaten, die ook maar moeten vechten, die daartoe gedwongen worden. O God, 

ontferm u over de vele slachtoffers, maar ook over de daders. 
 

We herkennen het aangezicht van mensen die gevangen zitten. Gevangen in hun eigen angsten of verdriet. 

Of letterlijk tussen vier muren om wat hen en hun slachtoffers is overkomen. Geef uitzicht, o God. 
 

Wil al uw mensen en ook ons dragen, als het leven voor ons moeilijk is. Als het niet gemakkelijk is, om 

te geloven in uw overwinning. In de liefde die niet voorbij zal gaan. Sterk ons mensen en bemoedig ons. 

Want zo wilt u met ons zijn. 
 

In de stilte willen we u bidden. We spreken namen uit van wie ons lief zijn. We denken aan mensen met 

wie we het moeilijk hebben. Wilt u zich ontfermen, als we bidden in de stilte. 
 

[…] 
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Met heel uw kerk van alle plaatsen en tijden bidden we met de woorden van Jezus: 

Onze Vader die in de hemel zijt, 

Uw naam worde geheiligd; 

Uw Koninkrijk kome; 

Uw wil geschiede op aarde zoals in de hemel. 

Geef ons heden ons dagelijks brood; 

En vergeef ons onze schulden, 

Zoals ook wij onze schuldenaars vergeven; 

En leid ons niet in verzoeking, 

Maar verlos ons van de boze. 

Want van U is het Koninkrijk 

En de kracht en de heerlijkheid 

In eeuwigheid.  

Amen. 

 

Mededelingen 

 

Collecte (tijdens de dienst):  

 

Muziek: Höchster, mache deine Güte uit Cantate 51, Johann Sebastian Bach 

 

Slotlied: (staande): Tussentijds, F1-b Behoed en bewaar Jij ons lieve God 

 

Uitzending en zegen 

Bevestigen wij dan ons geloof in een leven van liefde. 

Aanvaarden wij onze verantwoordelijkheid voor onze  

geloofsgemeenschap,  

haar taak in deze wereld, met haar noden. 

En gaan we dan van hier naar ons huis en onze levensopdracht, 

Onder Gods zegen. 

 

De Heer zegene en Hij behoede u. 

De Heer doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. 

De Heer verheffe zijn aangezicht over u en geve u vrede. 

Amen. 

 

Gemeente antwoordt: Liedboek 978: 4 (staande) 

 

Orgelspel: Fuga in G dur BWV 541, J.S. Bach 

  

 

 


